
 

Efteropgaver – Om at overleve 

……………………………………………………………...
Gennemgå jeres 3 spørgsmål  

Inden I var i Kommandocentralen blev I bedt om at udarbejde minimum 

3 spørgsmål til Kommandocentralen. 

Dem skal I samle op på nu. 

 

I kan arbejde med spørgsmålene på følgende måde: 

• Hver elev skal skrive sine tre spørgsmål ned på tre forskellige 

stykker papir – du kan klippe dem ud, som du skrev i 

”Føropgaver” 

• Hvis du lavede flere end tre spørgsmål, skal du nu udvælge så 

du kun ender op med tre spørgsmål. 

• Når alle har deres tre små stykker papir skal alle op at stå.  

(Aktiviteten kan evt. laves udenfor) 

• Hver elev skal finde en makker og stille et af sine spørgsmål til 

vedkommende. Fx ”Hvad er Kommandocentralen?”  

• Makkeren skal forsøge at svare. 

• Hvis makkeren ikke kan svare på spørgsmålet skal det lægges 

i en bunke, hvor hele klassens ”ubesvarede spørgsmål” ligger. 

• Hvis makkeren kan svare får hun/han spørgsmålet med sig og 

skal derefter stille et af sit egne spørgsmål til den som står 

overfor  

• Derefter gentages proceduren og begge elever finder derefter 

en ny person de kan stille sit næste spørgsmål og runden fra 

før gentager sig. 

• I skal fortsætte indtil alle har stillet alle 3 spørgsmål. 

• Til sidst har hele klassen to kategorier af spørgsmål. 

”de besvarede spørgsmål” og ”de ubesvarede spørgsmål” 

(Tilbage i klassen) 

• ”De ubesvarede spørgsmål” (som ligger i den bunke I lavede 

undervejs) læses op et for et. I fællesskab skal I komme med 

nogle bud på: 

 

- hvorfor kan I ikke svare på spørgsmålet? 

- hvad skulle der til for at kunne svare på spørgsmålet? 

 

Formålet med øvelsen og opsamlingen er, at I øver jer på at stille 

spørgsmål til kilder og får øje på at der kan være forskel på hvordan 

man behandler skriftlige kilder, konkrete genstande og måske endda 

hvordan man behandler et rum som en kilde. 

 


